Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Hovden, 13.15 -15.15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Linnea Wall (S)
Anette Karlsson (M)

ordförande
vice ordförande, deltog ej §§ 14-15
ledamot
ledamot
ersättare

Övriga deltagare

Therése Boman Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Tomas Ekström
Maria Henriksson
Kristofer Svensson
Ola Blomberg

fritidschef §§ 14-16
kulturchef §§ 17-20
kommunchef
sekreterare

Justerare

Linnéa Wall (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Linnéa Wall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14-23

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-02-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-07

Anslagsdatum

2017-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 14

Dnr 2016/00492

Ansökan från Mariestads golfklubb om bidrag till ny
besprutningsmaskin
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå Mariestads golfklubbs ansökan om
bidrag för investering i en ny besprutningsmaskin.
Bakgrund

Mariestads golfklubb har inkommit med en ansökan om bidrag på 200 000 kronor
som delfinansiering i en ny besprutningsmaskin. Totalkostnaden för maskingen
uppgår till 595 000 kronor inklusive moms.
För att klara av skötseln av golfbanan krävs ett antal specialmaskiner och en sådan är
en så kallad besprutningsmaskin. Denna är dock obrukbar sedan i höstas. Maskinen
används till att få ut växtgödning och växtskyddsbehandling. Den är datoriserad och
självjusterande för att minimera utsläpp. Besprutningsmaskinen används också till
kommunens fotbollsplaner som golfklubben behandlar varje år innan vintern.
Besprutningsmaskinen är inte upptagen på Idrottsalliansens prioriteringslista över
önskemål för kommande idrottsinvesteringar.
I fritidskontorets budget för föreningsbidrag, d.v.s. startbidrag, arrangemangsbidrag,
anläggningsbidrag, hyresbidrag och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar
mellan 7-20 år), medges inte möjlighet till bidrag enligt Mariestads golfklubbs
ansökan. Fritidschefen föreslår därför att ansökan avslås.
Underlag för beslut

Ansökan från Mariestads golfklubb om bidrag till maskininvestering, 2016-12-21
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-01-24, Ansökan från
Mariestads golfklubb om bidrag till ny besprutningsmaskin
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-25, Ansökan
från Mariestads golfklubb om bidrag till ny besprutningsmaskin
Expedieras till:
Mariestads golfklubb
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 15

Dnr 2017/00017

Ansökan från Mariestads motorklubb (Örnarna) om ekonomiskt
stöd till nytt säkerhetsstaket
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå Mariestads motorklubbs ansökan om
ekonomiskt stöd till ett nytt säkerhetsstaket.
Kultur- och fritidsutskottet konstaterar att Mariestads Motorklubb har erhållit ett årligt
anläggningsbidrag om ca 100 tkr. Utskottet konstaterar att samma förutsättningar för
bidrag till Mariestads Motorklubb är aktuellt även under innevarande år.
Bakgrund

Mariestads motorklubb (Örnarna) har inkommit med en ansökan om bidrag om 8800
euro (ca 83 600 kronor) för inköp av 20 stycken luftkuddar till säkerhetsstaketet på
Grevby speedwaybana.
Föreningen har sökt dispens med renoveringen till år 2018, men inte beviljats detta.
Motorklubben framför att de inte lyckats hitta någon annan finansiering och kan därför
tvingas, om inte säkerhetsstaketet renoveras, att dra sig ur allsvenskan samt lägga ner
verksamheten.
Säkerhetsstaketet är inte upptaget på Idrottsalliansens prioriteringslista över önskemål
för kommande idrottsinvesteringar.
I fritidskontorets budget för föreningsbidrag, d.v.s. startbidrag, anläggningsbidrag,
hyresbidrag, arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar
mellan 7-20 år), medges inte möjlighet till bidrag enligt Mariestads motorklubbs
ansökan. Fritidschefen föreslår därför att kultur- och fritidsutskottet ska avslå ansökan.
Underlag för beslut

Ansökan om ekonomiskt stöd till nytt säkerhetsstaket från Mariestads motorklubb,
2017-01-11
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-01-24, Ansökan från
Mariestads motorklubb (Örnarna) om ekonomiskt stöd till nytt säkerhetsstaket
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-25, Ansökan
från Mariestads motorklubb om ekonomiskt stöd till nytt säkerhetsstaket
Expedieras till:
Mariestads motorklubb
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 16

Dnr 2016/00386

Medborgarförslag om att anordna en föreningsdag i Mariestad
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge kulturchefen och fritidschefen i uppdrag att i
samverkan med Idrottsalliansen och Kulturalliansen, utreda förutsättningarna för att
genomföra en föreningsdag i enlighet med medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget i den del som avser att
inrätta ett pris till ”Årets förening” med hänvisning till att kommunen årligen redan
delar ut både ett idrottspris och ett kulturpris på nationaldagen.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrund

Eva Heistola har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att det ska
anordnas en föreningsdag för att synliggöra olika föreningars verksamhet genom
exempelvis uppvisningar, föreläsningar, utställningar och utdelning av broschyrer.
Heistola föreslår även att det ska delas ut ett diplom eller annan utmärkelse till ”årets
förening”.
Inom idrottsrörelsen har det tidigare arrangerats så kallade föreningsdagar där respektive
idrottsförening har presenterat ”sin” idrott och där besökarna har fått pröva på olika
sporter för en dag. Idrottsalliansen har också tidigare varit initiativtagare till
föreningsdagar. För kulturföreningar och andra ideella föreningar har det tidigare inte
funnits någon samlad föreningsdag förutom när Kulturskaran (föregångare till
Kulturalliansen) genomförde en gemensam dag för kulturföreningar på Karlsholme
2014.
Kulturchefen och fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen ska utreda
förutsättningarna för att genomföra en föreningsdag i enlighet med medborgar-förslaget
tillsammans med Idrotts- respektive Kulturalliansen. Vidare föreslår kulturchefen och
fritidschefen att det inte ska inrättas ett pris till ”årets förening” då kommunen redan
idag delar ut både ett idrottspris och ett kulturpris på nationaldagen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Heistola om att anordna en föreningsdag, 2016-10-12
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och kulturchef Maria
Henriksson 2017-01-24, Medborgarförslag om att anordna en föreningsdag i Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 16 (forts).

____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-25,
Medborgarförslag om att anordna en föreningsdag i Mariestad
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Eva Heistola)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Kulturalliansen)
(Idrottsalliansen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 17

Dnr 2016/00487

Verksamhetsplan för kulturavdelningen år 2017-2019
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner verksamhetsplan 2017-2019 för kulturavdelningen.
Utskottet framhåller att verksamheterna inom kulturavdelningen ska sträva efter att,
i samverkan med Tillväxt Mariestad och det lokala näringslivet, vara offentliga och
tillgängliga i samband med evenemang i kommunen.
Bakgrund

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige ”Kulturplan 2015-2022 för Mariestads
kommun”. Kulturplanen ligger till grund för all verksamhet och aktiviteter som
utförs inom kulturavdelningen. Det horisontella perspektivet i kulturplanen är ”ungas
skapande”, något som ska prägla alla temaområden.
Kulturavdelningen har utifrån gällande kulturplan tagit fram en verksamhetsplan som
har ett treårsperspektiv. Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra
kulturavdelningens uppdrag och prioriterade områden kommande tre år. Vidare ska
planen vara ett transparent verktyg som stärker kunskapen och arbetet med kultur
mellan förtroendevald och tjänsteman.
I planen redovisas planerade prioriterade aktiviteter och fokusområden årsvis. En del
aktiviteter löper dock över flera år, så att övergripande frågor kan följas upp.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument som kan revideras om behov uppstår.
Utöver kulturplanen arbetar kulturavdelningen efter riktlinjer ur Vision 2030,
Mariestads varumärkesplattform, kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan samt
den fördjupade översiktsplanen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-01-26, Verksamhetsplan
för kulturavdelningen 2017-2019
Verksamhetsplan för kulturavdelningen 2017-2019
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-26,
Verksamhetsplan 2017-2019 för kulturavdelningen
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 18

Dnr 2016/00443

Off Season Art Gardening
Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet godkänner den upprättade behovsbeskrivningen/
projektförslaget för Off Season Art Gardening.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna in en projektansökan till Västra Götalands
kulturnämnd för bidrag till projektets etapp 1.
Utskottet ger kulturchefen i uppdrag att ansöka om medfinansiering från andra aktörer.
3. Kulturchefen får i uppdrag att arbeta vidare med kommunens del av finansieringen
av etapp 1.
4. I budgetarbetet inför 2018 ska frågan om delfinansiering av EU-projektet belysas.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2016-11-25 presenterade kulturavdelningen
ett inledande förslag på ett projekt kallat ”Off Season Art Gardening”. Kulturavdelningen
fick då i uppdrag att upprätta ett projektförslag för utskottet att ta ställning till vid
sammanträdet i februari.
Syftet med projektet Off Season Art Gardening är att stärka bilden av Mariestad i riktning
mot Vision 2030. Detta görs genom att arbeta med offentlig utsmyckning inom temat
trädgård/land art. En viktig faktor i projektet är att det ska pågå året runt, inte bara under
vår- och sommarmånader som är den traditionella trädgårdsperioden, därav namnet Off
Season Art Gardening.
Projektet planeras att inledas med en förstudie våren 2017 för att utmynna i en EUansökan till Creative Europe under hösten 2017. Tanken är att projektet ska ha två
inriktningar;
-

Installation i det offentliga rummet

-

Öppen trädgård vid Bäcken

Steg 1 – Förstudie

Steg ett är att genomföra en förstudie där projektet avgränsas och inriktas mot en
central plats i Mariestad. Platsförslag är piren i Mariestads hamn alternativt gångstråket
längs med Tidan eller leden/stigen som går mellan Bäcken och pulkabacken bakom
sjukhuset. Inledningsvis ska projektet testas i mindre skala genom att kombinera en
konstnär med en utvald plats inom temat gardening och land art. Hur det aktuella
området/platsen kommer att gestaltats beror på den konstnär som tar sig an området.
En tydlig bild och vision kring valt tema kommer däremot vara vägledande. Kring det
aktuella området ska även aktiviteter för civilsamhället skapas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 18 (forts).

__________________________
Budget

Beräknad budget för steg ett är 850 000 kronor. Mariestads kommun föreslås
finansiera en tredjedel av denna kostnad. Kommunens insats är beräknad inom ramen
för befintlig budget, d.v.s. att kommunala verksamheter och andra interna aktörer är
med och delfinansierar projektet då man ser att projektet kan stärka den egna
verksamheten. Det kan vara i form av profilering, marknadsföring, turistaktivitet eller
exploatering av en plats. Framtagande och tillverkning av konstnärligt objekt står för
majoriteten av projektkostnaden. Då konstverket kommer bli ett landmärke är det
avgörande att ta höjd i kvalitet.
Steg 2 – EU-projekt

Förstudien ska mynna ut i en EU-ansökan till Creative Europe i ett samarbete med
tre till åtta internationella organisationer inom EU. Kostnaden för detta är inte
beräknad ännu, då omfattningen av projektet inte är formulerad.
I steg två ska fler områden involveras i projektet. Utöver de platser som nämns i steg
ett har en dialog förts kring följande platser:
Centrala Mariestad
-

Unicaskolan och Prismaskolan (Idéer: Utemiljöer i anslutning till skolorna kan
skapas i samarbete med skapande skola).

-

Lekplatser (Idéer: Innovativa planteringar av fruktträd).

-

Utsiktsplatsen vid Sjölyckan

-

Dagvattenavrinningen vid Katthavet

Utanför tätorten
-

Lugnås

-

Leksberg

-

Biosfärleden/pilgrimsleden

-

Sjötorp

-

Lyrestad

-

Torsö

Samarbetspartners

I projektets första del deltar Institutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet vid
Göteborgs universitet samt Biosfärkontoret och det lokala näringslivet. En dialog
kommer inledas med Jordbruksverket, konsthögskolan i Malmö samt högskolan i
Skövde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 18 (forts).

__________________________
Under förstudien arbetar projektgruppen vidare på en projektstruktur inför EU-ansökan
med utgångspunkt i att koppla på akademin och näringslivet.
Syfte och mål

Genom detta projekt tar Mariestad tillvara på den hantverks- och
trädgårdskompetens som satt sin prägel på Mariestads kommun sedan 1993.
Projektet är en möjlighet att öka attraktionskraften för staden, såväl ur ett
besöksperspektiv men även som bostadsort.
Off Season Art Gardening är:
-

En konstupplevelse som sträcker sig över hela året

-

Ett socialt konstprojekt som kan engagera på flera olika nivåer; professionellt,
lokala aktörer och yngre medborgare

-

Ett projekt som stärker Mariestad som trädgårds- och hantverkscentrum (Vision
2030)

-

Ett projekt som stärker Mariestad som mötesplats och internationellt
modellområde (Vision 2030)

-

Ger Mariestad en möjlighet att ta en plats i kommunsverige som en kreativ och
innovativ kommun som profilerar sig inom kultur på ett personligt sätt och efter
sina egna förutsättningar

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-01-26, Off Season
Art Gardening – projektförslag
Off Season Art Gardening – projektförslag/behovsbeskrivning
Budget steg 1
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-26, Off
Season Art Gardening - projektförslag
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 19

Dnr 2017/00042

Pågående projekt inom kulturavdelningen 2016-2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner redovisningen av pågående projekt inom
kulturavdelningen.
Bakgrund

Vid utskottets sammanträde 2017-01-10 önskade utskottet få information om
aktuella projekt inom kulturavdelningens verksamheter.
Kulturchefen har gjort en sammanställning över pågående projekt inom
kulturavdelningen som redovisas på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-01-26, Pågående
projekt inom kulturavdelningen 2016-2017.
Pågående projekt på kulturavdelningen – sammanställning.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-26,
Redovisning av pågående projekt inom kulturavdelningen.
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 20

Dnr 2017/00043

Verksamhetsstatistik 2016 för kulturverksamheten
(biblioteket, teatern, musikskolan och Vadsbo museum)
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Kulturavdelningens verksamheter (musikskolan, teatern, muséet och biblioteket) har
sammanställt statistik över sina respektive verksamheters genomförda arrangemang,
aktiviteter och antal besökare under år 2016.
Statistiken redovisas på sammanträdet av kulturchef Maria Henriksson.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-01-26, Information:
Verksamhetsstatistik 2016 för kulturavdelningens verksamheter
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-26,
Information: Statistik år 2016 för kulturavdelningens verksamheter
Sammanställning för stadsbiblioteket
Sammanställning för musikskolan
Sammanställning för Vadsbo museum
Sammanställning för Mariestads teater
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Museichef Linda Svensson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Teatersamordnare Magnus Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 21

Dnr 2017/00039

Representationsgåva för Mariestads kommun
Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att utlysa en tävling för att utse en gåva för
Mariestads kommun att använda vid representation, uppvaktning och dylikt.
Tävlingen ska vända sig till alla som bor, verkar i eller har anknytning till
Mariestads kommun.
2. Kultur- och fritidsutskottet uppdrar till kulturchefen att, i samråd med
kommunikationschefen, upprätta kriterier för tävlingen samt tillsätta en jury som
utser ett eller flera vinnande förslag. I uppdraget ingår även att ge förslag till hur
representationsgåvorna ska finansieras.
Bakgrund

Mariestads kommun har under årens lopp haft flera olika typer av representationsoch minnesgåvor. Som exempel kan nämnas en modell av ”Mariestads-oxen” i metall
utformad av Ingemar Beiron och producerad av Svetsbolaget, en glasoxe formgiven
av Kvarnrud Design samt en minnestallrik med Mariestadsmotiv formgiven av CH
Stålhane. Gåvorna togs fram och köptes in under 1970-, 80- och 90-talen och det
finns ett behov av att förnya och komplettera dessa produkter.
En representationsgåva ska ha ett omedelbart samband med verksamheten på så sätt
att den lämnas för att inleda eller bibehålla relationer med kunder, besökare och
leverantörer utan att vara en muta.
Många kommuner har särskilda representationsgåvor som är typiska och representativa
för kommunen, ofta utformade av en lokal konsthantverkare. Ett sätt att få fram
sådana gåvor är att vända sig till personer som bor, verkar i eller har anknytning till
Mariestads kommun. Att anordna en tävling för att utse en representationsgåva
möjliggör för de som vill delta att ta fram förslag på en produkt som representerar
Mariestad på ett bra sätt, har en lokal anknytning och gärna är närproducerad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-01-17,
Tävling för att utse representationsgåva för Mariestads kommun
Tjänstskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-25,
Representationsgåva för Mariestads kommun
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunikationschef Annika Björklund
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 22

Dnr 3388

Information på sammanträdet
Aktiviteter och evenemang i Mariestad

Johan Gotthardsson (L) diskuterar aktiviteter, evenemang och galor som skulle kunna
genomföras i Mariestad. Hur kan kommunen agera för att stimulera olika aktörer för
att arrangera olika evenemang m.m.?
Utskottet diskuterar olika typer av evenemang som kan vara aktuella.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 23

Dnr 2017/00016

Handlingar/inbjudningar att anmäla
Kulturskolerådets rikskonferens 2017

Inbjudan till Kulturskolerådets rikskonferens i Östersund den 15-17 mars 2017.
Temat för konferensen är breddat deltagande.
Utskottet beslutar att delegera till ordförande Johan Abrahamsson (M) och vice
ordförande Ida Ekeroth (S) att besluta om eventuellt deltagande på konferensen.

Expedieras till:
Johan Abrahamsson
Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

